
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

METODYKA REKREACJI TR/1/PK/MREK 18 3 

 

Kierunek TURYSTYKA I REKREACJIA 

Poziom kształcenia I stopień 

Rok/Semestr II/3 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne 

Wykłady 15 godzin w tym 2g. e-learning 

Ćwiczenia 15 godzin w tym 2g..e-learning 

Niestacjonarne  

brak 

Język wykładowy POLSKI 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Wykłady 

Ćwiczenia 

Warsztaty 

e-learning 

Wymagania wstępne Wymagania formalne :poziom 4 

Teoria Rekreacji, 

Założenia wstępne: 

Wiedza z obszaru teorii rekreacji 

Metody dydaktyczne Wykład z prezentacją multimedialną, 

Ćwiczenia: ćwiczenia audytoryjne, projekt 

badawczy, praca w grupach, rozwiązywanie 

zadań, dyskusja. 

 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 
Forma zaliczenia 

pisemna i ustna, zadania projektowe 

Sposób zaliczenia 

Egzamin teoretyczny – ustny 

Przykładowe pytania: Wyjaśnij pojęcia t.j. 

metody, formy, środki i podaj ich 

zastosowanie w programach i zajęciach 

rekreacyjnych. Podaj formy  aktywności 

rekomendowane w wybranych grupach 

celowych. Co oznacza koncepcja „Heath-

related fitness”. Omów funkcję rekreacji i 

turystyki w zakładzie pracy. 

Ocena końcowa ćwiczeń: 

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest 

aktywność na zajęciach (w tym 100% 

obecność), terminowe zaliczenia cząstkowe 

zadań projektowych w trakcie trwania 

semestru 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Rekreacji 

Zakład Metodyki Rekreacji 

 



Cele i zadania przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami metodycznymi i orga-

nizacyjnymi działań w obszarze sportu dla wszystkich budującymi prozdrowotne 

zachowania (C-1). Zadaniem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i 

umiejętności z zakresu najnowszych kierunków, metod i form pracy animatora, 

organizatora rekreacji ruchowej (C-2), przygotowanie studenta do samodzielnego 

programowania (C-3) i organizowania (C-4) programów rekreacji dla różnych grup 

celowych i specjalistycznych. 

Treści programowe 

Wykłady: Postawy wobec rekreacji a dyrektywy programowe. 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1. Geneza i współczesne tendencje w 

metodyce rekreacji ruchowej. 
2 K_W05 

K_W16 

Ć-1 

2. Klasyfikacja form. Zasady i metody 

nauczania i wychowania 

4 K_U07 C-2 

3. Motoryczność człowieka w ontogenezie. 

Sposoby oceny sprawności fizycznej. 
2 K_W01 

K_W02 

K_W15 

K_W18 

C-3 

4. Aktywność ruchowa w stylu życia, 

mierniki zdrowia pozytywnego, bilans 

energetyczny, zmęczenie – wypoczynek 

4 K_W01 

K_W02 

K_W!6 

C-1 

5. Grupy celowe i specjalistyczne – 

rekomendacje. Sporty całego życia 

1 K_W20 C-3; C-4 

6. Strategie działań i promocja programów 

aktywności ruchowej. 
2 K_U20 C-3; C-4 

 

 

Ćwiczenia:  

 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1. Zabawa i rekreacja w życiu człowieka 1 K_U04 C-1 

2. Metody nauczania i kształcenia w 

rekreacji ruchowej. Środki stosowane w 

rekreacji ruchowej. 

2 K_W10 C-2 

3. Wskazania i przeciwwskazania przy 

podejmowaniu aktywności ruchowej w 

różnych okresach ontogenezy 

1 K_U01 C-2 

4. Zasady tworzenia programu i planu 

działań w skali makro i miro,. 
2 K_U08 C-4 

5. sposoby realizacji programu, oceny 

skuteczności programów zajęć 

rekreacyjnych w różnych okresach 

ontogenezy i dla różnych form 

organizacyjnych 

2 K_W18 

K_U01 

K_U04 

C-2; 

C-3 

6. Ogólne zasady budowy, czyli struktura i 

zapis jednostki zajęć (tok, osnowa, 

scenariusz).. 

2 K_U07 
K_U14 

 

C-3 



7. Planowanie obciążeń wysiłkowych, czasu 

trwania i częstotliwości zajęć.  
1 K_K08 

K_U04 

C-3 

8. Propozycje programowe dla różnych grup 

celowych i specjalistycznych 
3 K_W20 

K_U01 

K_U07 

K_U08 

K-K04 

C-3; C-4 

9. Sylwetka instruktora, odpowiedzialność i 

bezpieczeństwo pracy instruktora 
1 K_W11 

K_U!6 

K_K01 

K_K06 

K_K07 

C-1 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25 h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Wykład 

 13h 

0,5 p. ECTS Godziny kontaktowe - - 

Ćwiczenia 

13h 

0,5 p. ECTS Godziny kontaktowe - - 

13h 0,5p. ECTS Przygotowanie indywidualnej 

pracy 

- - 

12h 0,5 ECTS Przygotowanie projektów 

programów, praca zespołowa 

- - 

12h 0,5 ECTS Studiowanie literatury przedmiotu - - 

12h 0,5 ECTS Przygotowanie do egzaminu - - 

     

     

  …   

  …   

75h 3 p. ECTS Razem   

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 

38 godzin praktycznych – 1,5 pkt ECTS 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): w.-2 h; ćw. 2h 

Opracowanie programu rekreacji ruchowej dla określonej grupy celowej. 

 

Literatura podstawowa (literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

Literatura podstawowa: 
1. Kozdroń E., (red.) Podstawy teorii i metodyki rekreacji ruchowej. Podręcznik dla 

instruktora rekreacji ruchowej – część ogólna.  Towarzystwo Krzewienia Kultury 

Fizycznej. Warszawa 2008, s. 207 

2. .Biernat E., Kozdroń E.: Rekreacja i turystyka szkolna w procesie edukacji, WSEwS, 

Warszawa 2008 

3. Kozdroń E., Leś A. :Aktywność dla zdrowia. Prosty lek – Poradnik,Krajowe 



Zrzeszenie LZS , Warszawa 2014 

4. Eberhardt A. (red. nauk.)Wprowadzenie do fizjologii i metodyki rekreacji ruchowej.. 

Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2011 

5. Jegier A. Kozdroń E.: Metody oceny sprawności fizycznej człowieka.  ZG TKKF,  

      Warszawa 1997.  

Literatura uzupełniająca: 

1. Bielec G., Półtorak W. Warchoł K:Zarys teorii i metodyki rekreacjiProksenia 

Uniwersytet Rzeszowski , Kraków 2011 

2. Osiński W. (2013): Gerokinezjologia. Nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku 

starszym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa  

3. Wolańska T. /red./: Aktywność fizyczna a zdrowie, PTNKF, Warszawa, 1995. 

4. Wolańska T. /red./: Wybrane zagadnienia rekreacja ruchowej Wydawnictwo AWF, 

Warszawa 1991. 

5. Humen W. Demel M.: Wprowadzenie do rekreacji fizycznej SiT, Warszawa 1970. 

6. H. Kuński: Trening zdrowotny osób dorosłych. Poradnik lekarza i trenera. Agencja 

Wydawnicza Medsportpress. Warszawa 2003 

7. Piotrowska H. /red./: Sport dla wszystkich – rekreacja dla każdego, cz. II, ZG TKKF, 

Warszawa 1995. 

8. Łobożewicz T., Wolańska T. /red., red./: Rekreacja i turystyka w rodzinie, PTNKF, 

Warszawa 1994. 

9. Strzyżewski St.: Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej, WSiP, 

Warszawa, 1996. 

10. Wolańska T. Leksykon. Sport dla wszystkich – rekreacja ruchowa. Warszawa, 1997, 

AWF 

11. Woynarowska B. (red.) (2008) Wychowanie zdrowotne Wyd. Lekarskie PZWL, 

Warszawa 

12. Wieczorek R. (red.): Rekreacja ruchowa dzieci i młodzieży w plenerze. TKKF. 

Warszawa 2012 

13. Opoka D. (red.): Fitness w plenerze. TKKF. Warszawa 2011 

 

 

Efekty kształcenia (liczba efektów powinna być adekwatna do liczby godzin – zalecane – 

15h – 5 efektów, 30h – 10 efektów, 45 i więcej – 15 efektów): 

Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone efekty kształcenia 

/EK/ 

Forma zajęć / 

metoda 

kształcenia 

Sposób 

weryfikacji EK 

Odniesienie  

do EK 

kierunkowy

ch 

Odniesienie  

do EK  

obszaru 

zna metody  oceny 
sprawności fizycznej, 
realizuje   zadania   w   
sposób   zapewniający   
bezpieczeństwo własne  i 
otoczenia,  w tym  
przestrzga  zasad 
bezpieczeństwa pracy 

Ćwiczenia / 

warsztaty 

Test 

sprawności 

K_W02  

 

K_K09 

 

M1_W03 

M1_K07 

 

zna zasady promocji 

zdrowia i zdrowego  trybu 

życia(mechanizmy efektów i 

skutków ubocznych 

aktywności fizycznej) oraz 

podstawowe pojęcia i 

Wykład/ 

prezentacja 

multimedialna, 

ćwiczenia/ 

analiza 

przypadków 

Egzamin 

ustny; Zadanie 

projektowe - 

przygotowanie 

programu 

rekreacji dla 

K_W05 

K_W15 

K_W16 

M1_W04

M1_W06 

M1_W07  



mechanizmy 

psychospołeczne związane 

ze zdrowiem i jego ochroną   

wybranej 

grupy 

zna organizacyjne i 
metodyczne 
uwarunkowania 
działalności  zawodowej  

Ćwiczenia, 

wykład / 

prezentacje 

multimedialne 

Egzamin ustny K_W11 

K_W20 

M1_W08 

zna metody  i narzędzia, w 

tym techniki  pozyskiwania 

danych, właściwe  dla  

programowania rekreacji 

ruchowej pozwalające  

opisywać struktury i 

procesy w nich i między 

nimi zachodzące 

Wykład 

/multimedialne

Ćwiczenia/ 

warsztat 

Zadania 

projektowe -

przygotowanie 

programu 

rekreacji dla 

wybranej 

grupy 

K_W18 S1P_W06 

potrafi  posługiwać się 
podstawowym sprzętem i 
aparaturą stosowanymi w  
zajęciach rekreacyjnych  

Ćwiczenia/ 

warsztaty, 

prezentacja 

Przygotowanie 

ćwiczeń do 

wymyślonego 

nietypowego 

przyboru 

   K_U04 M1_U02 

potrafi  podjąć  działania 
diagnostyczne, 
profilaktyczne i edukacyjne  
odpowiadające  potrzebom  
jednostki  oraz grupy  
społecznej  

Ćwiczenia / 

prezentacja, 

dyskusja 

Zadanie 

projektowe -

przygotowanie 

programu 

rekreacji dla 

wybranej 

grupy 

K_U07 

K_U16 

M1_U05 

potrafi  prowadzić  
dokumentację dotyczącą 
jednostek,  instytucji oraz 
podejmowanych działań 

Ćwiczenia/ 

praca w 

grupach, 

metoda 

projektowa 

Zadanie 

projektowe -

przygotowanie 

scenariusza 

zajęć 

rekreacyjnych 

K_U14 M1_U09 

potrafi  planować,  
projektować i realizować 
działania z zakresu 
programowania rekreacji 
ruchowej z 
uwzględnieniem,  
obowiązujących norm, 
dostępnych warunków oraz 
zjawisk społecznych  

Wykłady/ 

prezentacja 

multimedialna, 

Ćwiczenia/meto

da projektu 

Zadania 

projektowe - 

przygotowanie 

programu 

rekreacji dla 

wybranej 

grupy 

K_U01 

K_U02 

K_U08 

 

M1_U10 

S1P_U02 

potrafi  współdziałać i 
pracować  w grupie,  
przyjmując w niej różne 
role 

Ćwiczenia 

/Warsztat, film 

Zadania 

projektowe -

zespołowa 

praca na 

zajęciach 

K_K04 

K_K08 

M1_K04 

dba o poziom  sprawności 
fizycznej niezbędnej dla 
wykonywania zadań 
właściwych dla  działalności  
rekreacyjnej 

Ćwiczenia / 

Warsztat 

Test 

sprawności 
K_K01 M1_K09 



potrafi  uzupełniać i 
doskonalić  nabytą wiedzę i 
umiejętności 

e-learning Zadania 

projektowe – 

projekt 

programu dla 

grupy celowej 

lub 

specjalistyczne

j 

K_K07 S1P_K06 

 

Autor programu: , prof. nadzw. dr bab. Ewa Kozdroń,  

 

 


